
Заключителна среща по проект Мрежа от 
малки земеделски стопанства за 

наблюдение на местното управление на 
водите и сушата в Бъгарияводите и сушата в Бъгария

14 май 2022 г., Дом на учения, БАН, гр. София



Дневен ред
14:00 – 14:45 - представяне на наръчника за добри практики за управление на водите в земеделското стопанство
14:45 – 15:00 – кафе пауза
15:00 - 16:15 - представяне на реализираните микро-проекти от всеки от вас:
• Екатерина - поставяне на резервоари за събиране на дъждовна вода за поливане в оранжерия - избор на 

резервоари, поставяне, връзване със съществуваща поливна система;
• Елен - градина за пчели;
• Катрин - събиране на данни за микроклимата в Дебнево, количество валежи, влагомери, ползи;
• Камен - кампания по набиране на средства за сондаж, работа с местната общност и управление на общите селски 

чешми като резервен вариант за събиране на вода за поливане;чешми като резервен вариант за събиране на вода за поливане;
Любомир - изграждане на агролесовъдска система в земеделска земя
16:15 - 16:30 - кафе-пауза
16:30 - 17:30 - представяне на проектни интервенции в Стратегията за земеделието на България 2023-2027 свързани с 

управлението на води в земеделското стопанство. Споделяне на опит с ПРСР 2014-2020 и директните плащания. 
Мнението на земеделците за съществуващите добри земеделски практики - какво е нужно да се подобри или 
промени?

17:30 - 18:00 - обзор на писмата от Басейновите дирекции във връзка със запитване за регламентиране изграждането на 
повърхностни резревоари; дискусия за възможни бъдещи съвместни дейности. Нужди на земеделците - знание, 
достъп до информация, достъп до пазари, други.

19:00 - вечеря



Наръчник за добри практики при управлението на водите  
в земеделското стопанство

Съдържание на наръчника
• Климатични промени в България,  Сушата в България
• Климатичните промени и влиянието им върху селското стопанство
• Вода и земеделие Потреблението на вода за напояване в България
• Набиране на данни за местните климатични условия от земеделския стопанин, Воден 

баланс на земеделския стопанин
• Почвени характеристики и воден режим на почвата, Механичен състав на почвата, 

Почвена влага, Почвено биоразнообразиеПочвена влага, Почвено биоразнообразие
• Добри практики за задържане на водата в почвата и ефективно използване на водите за 

напояване, Задържане на влагата в почвата чрез засаждане на многогодишни 
сухоустойчиви цъфтящи растения, Задържане на влагата в почвата и повишаване на 
биоразнообразието чрез засаждане на дървесна растителност в ивици в обработваеми 
земи, Редуциране на загубите от повърхностен отток на стръмни склонове чрез терасиране 
или канавки, Мулчиране

• Захранване на подпочвени водни тела с дъждовна вода, Събиране и съхраняване на вода 
за напояване, Изкопни резервоари за вода, Събиране на дъждовна вода в резервоари

• Използване на пречистени отпадни води за напояване, Пречистване на сива вода, 
Устойчиво използване на водата за земеделски нужди

• Законодателство
• Примери



Общностна среща за ползването на на 
общите чешми в с. Орешник, февруари 2022 

г.





Общностна среща в с. Езерец, март 2022
Тема на срещата: Управление на водите при малки и средни земеделски 
стопанства- как да се правим с климатични предизвикателства



Биоградина Екатерина
Средна годишна температура, тренд и 
аномалии, 1979-2022, с. Чокоба, 
Сливен

Средни годишни валежи, тренд и 
аномалии, 1979-2022, с. Чокоба, 
Сливен



Биоградина Екатерина

месец
месечно 
потребление, л

събрана вода от покрива, 
л акумулирана вода, л

1 2 3 4

1 8000 2615.2 -4913.4

2 8000 2979.7 -5173.7

3 8000 2560.9 -5768.7

Месечни 
количества, 
необходими за 
изчисление на 
големината на 3 8000 2560.9 -5768.7

4 8000 2964.6 -4430.0

5 8000 4298.9 -3165.6

6 16000 4746.8 -11091.2

7 24000 3164.7 -20058.1

8 24000 2751.9 -21322.5

9 24000 3757.2 -21508.4

10 8000 3151.7 -4913.4

11 8000 3372.5 -3723.4

12 8000 4079.1 -3983.7

големината на 
резервоара



Биоградина Екатерина



Градина за пчели с. Езерец

•Засаждане на 300 броя цъфтящи 
растения в пчелин с. Езерец в две 
концентрирани точки
•Довеждане на капково напояване до 
2-те горещи точки на пчелна паша



Ферма Венец, с. Дебнево
Средни годишни 
температури, 
тренд и 
аномалии, с. 
Дебнево, 
Ловешка обкласт, 
1979-2022 г

Средни годишни 
валежи, тренд и 
аномалии, с. Дебнево, 
Ловешка област, 1979-
2022 г

1979-2022 г



Ферма Венец, с. Дебнево



Ферма Венец, с. Дебнево

месец
месечна 

нужда, м3
валежи, 
мм

отток от 
водосбора, м3

акумулирано 
количество в 
резервоара, м3

1 2 3 5 6
януари 0 53.39 1585.68 5989.20
февруари 0 50.61 1503.02 7492.22
март 0 64.20 1906.84 9399.06

Данни, използвани за изчисление 
обема на резервоара

март 0 64.20 1906.84 9399.06
април 0 62.71 1862.39 11261.45
май 0 70.09 2081.67 13343.12
юни 20589 53.65 1593.41 -5652.47
юли 25037 39.40 1170.28 -23866.72
август 12606 27.61 820.02 -11785.98
септември 4838 64.63 1919.61 -2918.39
октомври 0 45.18 1341.94 1341.94
ноември 0 49.68 1475.40 2817.34
декември 0 53.41 1586.18 4403.52



Любо Хаджийски, гр. Стамболийски



Създаване и възстановяване на екологичната 
инфраструктура, интервенция от Стратегически план за 

земеделието 2023 -2027 
• Национален, с изключение на площите, които вече са включени в слой „Екологична инфраструктура”
• През първата година от ангажимента финансовото подпомагане е насочено към подпомагане за създаване/възстановяване са 

следните елементи от екологичната инфраструктура: 
• 1. Живи плетове или редици от дървета; 2. Отделни дървета; 3. Дървета в група; 4. Дървесни противо-ерозионни пояси; 
• 5. Синори; 6. Зелени зони около водни течения 7. Тераси. 

• Не се извършват третирания с препарати за растителна защита върху площите, на които ще се изгражда посоченият вид • Не се извършват третирания с препарати за растителна защита върху площите, на които ще се изгражда посоченият вид 
екологична инфраструктура. 

• За изграждането на видовете от т.1 до т 6 се използват предимно медоносни растителни видове. Растенията, които са обект на 
създаване или възстановяване в екологичната инфраструктура следва да са минимум 50% от дървесни и/или храстовидни 
видове подходящи за паша на пчели. 

• За създаване в първата година - 419,77 евро/ха 
• За след първа година - 111,97 евро/ха 

• Ангажиментите са за период от 3 год. до 5 год., като за целта се изготвя план за мероприятията, които включва техниката, която 
ще се използва и периода на прилагането им, като се изключват такива в периодите на гнездене на птиците.



Създаване и възстановяване на екологичната 
инфраструктура, интервенция от Стратегически план за 

земеделието 2023 -2027 
• Национален, с изключение на площите, които вече са включени в слой „Екологична инфраструктура”
• През първата година от ангажимента финансовото подпомагане е насочено към подпомагане за създаване/възстановяване са 

следните елементи от екологичната инфраструктура: 
• 1. Живи плетове или редици от дървета; 2. Отделни дървета; 3. Дървета в група; 4. Дървесни противо-ерозионни пояси; 
• 5. Синори; 6. Зелени зони около водни течения 7. Тераси. 

• Не се извършват третирания с препарати за растителна защита върху площите, на които ще се изгражда посоченият вид • Не се извършват третирания с препарати за растителна защита върху площите, на които ще се изгражда посоченият вид 
екологична инфраструктура. 

• За изграждането на видовете от т.1 до т 6 се използват предимно медоносни растителни видове. Растенията, които са обект на 
създаване или възстановяване в екологичната инфраструктура следва да са минимум 50% от дървесни и/или храстовидни 
видове подходящи за паша на пчели. 

• За създаване в първата година - 419,77 евро/ха 
• За след първа година - 111,97 евро/ха 

• Ангажиментите са за период от 3 год. до 5 год., като за целта се изготвя план за мероприятията, които включва техниката, която 
ще се използва и периода на прилагането им, като се изключват такива в периодите на гнездене на птиците.



II.Г.1 - Инвестиции в земеделските стопанства, интервенция 
от Стратегически план за земеделието 2023 -2027 

• Национален
• Подпомагат се дейности и инвестиции в напоителни системи в нови и съществуващи напоявани площи, при условие че същите 

съответстват на чл. 73 и чл. 74 от Регламент (ЕС) 2021/2015 от 02 декември 2021 година. 
• Подпомагат се дейности и инвестиции, които осигуряват възможност за измерване на потреблението на вода на равнището на 

подпомаганата инвестиция; 
• Подпомагат се инвестиции в използването на рециклирана вода като алтернативно водоснабдяване
• Предоставя се подкрепа за инвестиции, които водят до нетно увеличение на напояваната площ, 
• Инвестиции в създаването или разширяването на резервоар за целите на напояването, се подпомагат само ако това не води до 

значително отрицателно въздействие върху околната среда 
• Финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за кандидати 

съответстващи на определението за „малко земеделско стопанство―; 
• ·Финансовата помощ е в размер до 40 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за кандидати 

съответстващи на определението за „средно земеделско стопанство―; 
• Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 15 000 евро. 
• ·Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат съответстващ на определението за „малко земеделско 

стопанство― за периода на прилагане на интервенцията и за един проект е до 125 000 евро 
•



II.Г.1.1. - Инвестиции в земеделските стопанства насочени към опазване 
на компонентите на околната среда, интервенция от Стратегически 

план за земеделието 2023 -2027 
• Национален
• Инвестициите свързани с напояване трябва да са в съответствие с Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/
• · В случай на дейности и инвестиции свързани с обект от подпочвени или повърхностни води, чието състояние е определено 

като недобро се подпомагат дейности и инвестиции, които осигуряват най-малко ХХ% потенциална икономия на вода и ХХ% 
ефективно намаляване на потреблението на вода (процентните нива ще бъдат посочени допълнително); 

• Това изискване не се прилага за инвестиция в съществуващо съоръжение, която засяга единствено енергийната 
ефективност, нито до инвестиция за създаване на резервоар, нито до инвестиция в използване на рециклирана вода, 
която не засяга обект от подпочвени или повърхностни води която не засяга обект от подпочвени или повърхностни води 

• ·Допустими за подпомагане са инвестиции в земеделска техника, само в случай, че същите включват комплекс от дейности, 
които допринасят за опазване на околната среда и климата и съответстват на целите, установени в член 6, параграф 1, буква 
„г― и буква „д― от Регламент (ЕС) 2021/2015; 

• Финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за кандидати 
съответстващи на определението за „малко земеделско стопанство―; 

• ·Финансовата помощ е в размер до 40 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за кандидати 
съответстващи на определението за „средно земеделско стопанство―; 

• Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 15 000 евро. 
• ·Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат съответстващ на определението за „малко земеделско 

стопанство― за периода на прилагане на интервенцията и за един проект е до 125 000 евро 
•



писма от Басейновите дирекции във връзка със запитване за 
узаконяване на съществуващ сондаж

1. Подаване на заявление по Образец  №15 публикуван на сайта на РИОСВ + изискуемите документи (вкл. 
документ, удостоверяващ техническа невъзможност за достъп до напоителна система)
2. Заявлението се разглежда в 10 дневен срок при земеделски стопанин и 20 дни при всички други условия.
3. При не изпълнени изисквания по чл. 60, се уведомява заявителя да отсрани несъответствията в рамките 
на 2 месеца;
4. Извършва се преценка съгласно чл. 62, ал. 1, т. 1 до 8 от ЗВ;4. Извършва се преценка съгласно чл. 62, ал. 1, т. 1 до 8 от ЗВ;
5. В 10 дневен срок за ЗП след отсраняване на несъответствията се издава разрешително или отказ. 
6. Ако има разрешително се изготвя съобщение, което се изпраща до кмета за публично обявяване;
7. До 3 дена се обявява публично от кмета за 14 дневен срок;
8. В 7 дневен срок след изтичане на публичното обявление (14 дни) се издава разрешителното

Срок за вписване на съоръженията до 28 ноември 2022 г. в басейновата дирекция по район.



Възможни бъдещи съвместни дейности?

Нужди на земеделците - знание, достъп до информация, достъп до 
пазари?


